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Beste fotovriend, 
 
Nog één maand vooraleer we in congé gaan, maar er staat nog heel wat op de affiche. 

Themawedstrijden 
Vrijdag 10 juni 2016, om 19u45 in het Cultureel Centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20, zetten we de clubcompetitie 2016 
verder met de themawedstrijden “Spiegelingen” en “Vergane glorie”. 
Deze twee thema’s mag je in de brede zin interpreteren.  
 
Voor elk thema mag je 4 werken inzenden, dit tegen uiterlijk maandagavond 06/06/2016 aan hein.barbe@telenet.be, via 
www.wetransfer.com : 

- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn  
- naamgeving: thema_uw familienaam-voornaam_titel.jpg  

vb.:  spiegelingen_Verlinden-Roger_Weerkaatsing.jpg 
 vergane glorie_Stragier-Christa_Kasteelruïne.jp 

- stuur uw wedstrijdformulier mee: vul uw vorig formulier aan met de 8 titels van uw deelname aan de 
themawedstrijden of gebruik het nieuwe document in bijlage. 

 
In het jurypanel zetelen fotograaf Erik Pauwels van Kortrijk en een competente delegatie van club Harelbeekse 
Fotovrienden, bestaande uit Hans Geldhof, Pierre Deblock en Dirk Carrein.  
 
We herinneren er u aan dat er voor de themawedstrijden geen opsplitsing is in een A- en B-groep. De behaalde punten 
tellen mee voor het clubkampioenschap maar daarnaast wordt de winnende foto van elk thema beloond met een 
boekenbon van 10 euro. Een extra stimulans om deel te nemen en je beste beentje voor te zetten! 

Inspraakvergadering 

We herinneren ook nog graag aan onze inspraakvergadering die plaatsvindt op woensdag 15/06/2016 om 19u30 in 

het werklokaal gemeentehuis Lauwe.  

U ontving hierover enkele dagen geleden alle informatie via een afzonderlijke mail van onze voorzitter. We rekenen in elk 

geval op een grote opkomst. Mocht je er niet kunnen bij zijn, dan belet dat niet dat je uw feedback op de huidige werking of 

nieuwe voorstellen vooraf kenbaar maakt via een mail of telefoon aan het secretariaat of een bestuurslid.  

Clubreis Zeeland  
Ook niet vergeten dat we zaterdag 25/06/2016 weer op clubuitstap gaan, thans naar Zeeland in Nederland. Er is nog 

plaats op de bus. Ben je nog niet ingeschreven en wil je mee, meldt dat dan onmiddellijk aan dirk.vergote@skynet.be. 

De deelname, warm middagmaal inbegrepen, kost 47,00 euro per persoon. Zelfde prijs geldt voor meekomende partner, 

familie en vrienden. 

Tot vrijdag 10 juni. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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